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”De sfintele Sărbători să deschidem 
uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru 
speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai 
buni şi să privim înainte cu încredere, şti-
ind că dacă avem credinţă, drumul din 
faţa noastră va fi presărat cu împliniri. 

La multi ani!”

La 1 decembrie 2018 s-au împlinit 100 de ani de la evenimentul politic major 
al anului 1918: desăvârșirea statului național român, realizată prin unirea provin-
ciilor românești cu România. La început a fost unirea Basarabiei cu România (27 
martie 1918), mai apoi  unirea Bucovinei cu România  (28 noiembrie 1918), iar 
în final unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu Țara Mamă, 
România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri formează împreună Marea Unire de 
la 1918, iar în 2018, la 100 de ani de la acele evenimente, am sărbătorit CEN-
TENARUL MARII UNIRI.

Și la nivelul comunei Bălești, pe tot parcursul anului 2018 au avut loc o serie 
de manifestări cultural-artistice care au marcat acest eveniment, totul culmi-
nând cu ziua de 1 Decembrie. În această zi specială pentru toți românii, au fost 
depuse coroane de flori la toate cele 11 monumente din comuna Bălești ridicate 
în cinstea eroilor nemului care   și-au jertfit viața pentru apărarea țării și pentru 
realizarea unității noastre naționale.

Un moment inedit l-a reprezentat ”Caravana Marii Uniri”, organizată la 
inițiativa primarului comunei Bălești, domnul jr. Ungureanu Mădălin-Ion. Aceas-
tă caravană a fost formată dintr-un număr de peste 50 de autoturisme, pe care 
erau arborate steaguri tricolore, iar pe prima dintre acestea era montată o stație 
la care erau difuzate cântece patriotice.

Caravana a fost formată din autoturisme ale instituțiilor din comună, ale 
salariaților și cetățenilor din satele componente care s-au alăturat acestei ma-
nifestări. Autorismele astfel încolonate, în frunte cu primarul localității, s-au de-
plasat la toate monumentele eroilor de pe raza comunei Bălești unde s-au depus 
coroane de flori.

100 DE ANI 
DE LA MARE UNIRE  

  P r i mar,  jr. Ungureanu Mădălin-Ion

Potrivit Regulamentului (UE) nr.1306/2013 din 17 decembrie al Parlamentului Eu-
ropean al al Consiliului Uniunii Europene privind finantarea, gestionarea si monitori-
zarea politicii agricole comune si de aprobare a Regulamentului (CEE) nr.352/78, (CE), 
nr.165/94,(CE), nr. 2799/98,(CE) nr 814/2000, (CE) nr.1290/2005 (CE), nr. 845/2008 al Con-
siliului, art.75, precum si derogarea de la alineatul (1) al treilea paragraf al articolului 75 
din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 si a Hotărârii de Guvern nr. 783/2018 privind sta-
bilirea pentru anul 2018 a cuantumului per hectar al plății unice pe suprafață, al plății 
redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă aceasta, al plății pentru 
practice agricole benefice pentru climă și mediu, al plății pentru tinerii fermieri, precum și 
a plafoanui aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine, in perioada 16 
octombrie – 29 noiembrie, Centrul Judetean APIA Gorj, a autorizat la plata in avans, cere-
rilor unice depuse si inregistrate de fermieri pentru urmatoarele masuri: SAPS, PPABCM, 
PR, PTF, şi pentru măsurile M10, M11, M13. 

Cuantumurile schemelor de plată decontate din FEGA: 
Schema de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS)=102,5697 euro/ha; 
Plata redistributivă (PR) 
- nivelul l (1 – 5 ha)= 5,0000 euro/ha;
- nivelul ll (5,01 – 30 ha) = 50,3626 euro/ha; 
Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu = 58,2361 euro/ha; 
Plata pentru tinerii fermieri (PTF) = 25,8405 euro/ha 
Sprijin cuplat in sector zootehnic, categoria ovine/caprine (SCZ-O/C = 15,9737 euro/

cap 
Cuantumurile schemelor de plată, decontate din FEADR si BN: 
Măsura 10- Agromediu și climă PNDR 2014-2020 
P1 - Pajiști cu înaltă valoare naturală = 142 €/ha; 
P2 - Practici agricole tradiţionale; 
P2.1 - Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe = 100 €/ha; 
P2.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe = 21 €/ha; P3 

- Pajişti importante pentru păsări; 
P3.1 Crex crex;
P3.1.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex = 310 €/ha; 
P3.1.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex = 231 €/ha; 

P3.2 - Lanius minor, Falco vespertinus; 

FINALIZAREA ACȚIUNILOR DE PLATĂ ÎN 
AVANS A FERMIERILOR DIN 

JUDEȚUL GORJ, ÎN CAMPANIA 2018

P R I M A R, Consiliul Local Bălesti, jr. Ungureanu Mădălin-Ion

Șef Serviciul Agricultură, Pompilia Spineanu
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100 DE ANI DE LA MARE UNIRE  
Punctul final al traseului a fost stadionul din satul 

Ceauru unde, pe scena special amenajată, s-a desfășurat 
un frumos program artistic cu participarea Ansamblului 
”Brâulețul” și a elevilor de la școlile din comuna noastră. 
Toți cei prezenți la eveniment s-au ”prins” într-o horă a 
unirii iar ulterior au servit tradiționala fasole cu cârnați, 
țuică fiartă și vin fiert.

La acest eveniment, primarul comunei 
Bălești, domnul jr. Ungureanu Mădălin-Ion, a 
rostit următorul discurs:

”Unirea, Unirea tuturor românilor a fost 
dorința permanentă a locuitorilor acestor 
ținuturi mioritice, pline de farmec și încântare.

Acest măreț și cutezător gând i-a însoțit pe 
toți românii în decursul tumultoasei istorii a 
acestui popor minunat.

Au existat permanent momente de unire, 
dar din mai multe motive total se amâna în 
mod inexplicabil și nedorit.

Ca o sclipire benefică apare pe la 1593 
Banu Craiovei – Mihai Viteazul- care a devenit 
domnitor al Țării Românești, plin de curaj și vi-
tejie, reușește în anul 1600 să unească cele 3 
țări Românești: Moldova, Țara Românească și 
Transilvania și să realizeze visul românilor de a trăi îm-
preună, având aceleași porturi și obiceiuri, aceeași limbă 
și dorința arzătoare de a fi puternici ca să-și apere glía 
strămoșească de numeroșii dușmani care încercau cu 
disperare să ocupe teritoriul românesc pentru a-i seca 
frumusețile și mai ale bogățiile. Prin cuvintele lui Mihai 
Viteazul, spuse la intrarea triumfală în cetatea Alba 

Iulia ”ASTA-I POFTA CE-AM POFTIT” deducem entuzi-

asmul Domnitorului și al tuturor românilor în acceptarea 
mărețului eveniment.

Deși după 6 luni, Mihai sfârșește ca un adevărat erou 
pe Câmpia Turzii, 

omorât mișelește, idea de unire rămâne un deziderat 
pentru urmași.

Istoria își continuă mersul și la 24 ianuarie 1859 Mol-

dova se unește cu Țara 
Românească formând pentru prima dată ROMÂNIA 

cu capitala la București și având ca domnitor pe Alexan-
dru Ioan Cuza, prin reformele sale Cuza rămâne o figură 
luminoasă și plină de înțelepciune în multitudinea de 
eroi ai patriei noastre. Având alături ca ministru de ex-
terne pe Mihai Kogălniceanu, eămân vii cuvintele adre-
sate domnului Cuza ”FII DREPT ȘI BUN MĂRIA TA”, cuvin-

te pe care Domnul le-a respectat cu sfințenie în decursul 
celor 7 ani de domnie.

Ajungem cu istoria la Primul război Mondial (1914-
1918) când mii și mii de români s-au jertfit pentru a apă-
ra pământul străbun ca exemplu putem da pe Eroina de 
pe Jiu – ECATERINA TEODOROIU – fiică a Gorjului care 
luptă și moare apărând țara cu arma în mână sub deviza: 

PE AICI NU SE TRECE!
Ne aplecăm cu evlavie și pioșenie în fața Ecate-

rinei – Eroina de pe Jiu și îi păstrăm vie memoria, la 
100 de ani de la moartea ei.

În urma acestui război, Transilvania, vechi teri-
toriu românesc este eliberată de sub jugul austro-
ungar și putea să se alăture României. Acum, au 
înțeles românii căci numai uniți vor putea ține piept 
dușmanului și la 1 Decembrie 1918 prin Proclamația 
de la Alba Iulia, citită în fața a sute de mii de români, 
de marele patriot, Vasile Goldiș, s-a declarat UNIREA 
CEA MARE – UNIREA TRANSILVANIEI CU ROMÂNIEI.

Marele eveniment i-a emoționat pe toți românii 
și atunci când se întorceau fericiți acasă au rămas 
în memoria fiecăruia cuvintele unui copil urcat pe 
gard, car ecu glasul lui zglobiu a strigat: TRĂIASCĂ 
ROMÂNIA DODOLOAȚĂ!

Au urmat momente benefice și mai puțin bene-
fice în historia României dar Unirea a rămas și va rămâne 
veșnică. Sărbătorim cu mândrie 100 de ani de la MA-
REA UNIRE care rămâne cel mai important eveniment 
din istoria românilor și în fiecare an, la 1 DECEMBRIE se 
sărbătorește ZIUA ROMÂNIEI când toți românii se bucu-
ră și speră într-un viitor mai bun”.

DOAMNE OCROTEȘTE-I PE ROMÂNI!
LA MULȚI ANI ROMÂNIA!

P3.2.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru La-
nius minor şi Falco vespertinus = 159 €/ha 

P3.2.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante 
pentru Lanius minor şi Falco vespertinus = 80 €/ha; 

P4 - Culturi verzi = 128 €/ha; 
P5 - Adaptarea la efectele schimbărilor climatice = 125 

€/ha 
P6 - Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.); 
P 6.1 - Lucrări manuale pe pajişti importante pentru (Ma-

culinea sp.) = 410 €/ha; 
P 6.2 - Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pen-

tru fluturi (Maculinea sp.)= 331 €/ha; 
P7 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pen-

tru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) = 250 €/ha; 
P9 – Terenuri agricole importante ca zone de hranire 

pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) 
sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca zone 

de hrănire pentru acvila țipătoare mica = 200 €/ha; 
sub-pachetul 9.2 - pajiști permanente importante ca 

zone de hrănire pentru acvila țipătoare mică 
varianta 9.2.1- lucrări manuale pe pajişti importante 

pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina) 269 €/ha; 
varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti impor-

tante pentru acvila tipătoare mică (Aquila pomarina)=190€/
ha; 

P10 – Refugii pe terenuri arabile pentru speciile de păsări 
comune asociate terenurilor agricole = 92 €/ha; 

P11 – Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis 
tarda) 

sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante pentru 
dropie (Otis tarda) 

varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajiști 
= 255 €/ha; 

varianta 11.1.2 – zonă de protecție pentru dropie (Otis 
tarda) pe teren arabil = 100 €/ha; 

sub-pachetul 11.2 pajisti importante pentru dropie (Otis 
tarda) 

varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante 

pentru dropie (Otis tarda) = 269 €/ha; 
varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti im-

portante pentru dropie (Otis tarda) = 190 €/ha; 
varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti impor-

tante pentru dropie (Otis tarda)= 169 €/ha 
Măsura 11 - Agricultură ecologică PNDR 2014-2020 
Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de 

agricultură ecologica P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile 
(inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura 
ecologică = 293 €/ha; 

P2-Legume aflate în conversia la agricultura ecologi-
că=500 €/ha 

P3 - Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică = 
620 €/ha 

P4 - Vii aflate în conversia la agricultura ecologică = 530 
€/ha; 

P5 - Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la 
agricultura ecologică = 365 €/ha; 

P6 – Pajişti permanente; 
Subpachetul 6.1 = 143 €/ha; 
Subpachetul 6.2 = 39 €/ha; 
Submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor 

de agricultură ecologică 
P1 - Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante 

de nutreţ) certificate în agricultura ecologică = 218 €/ha; 
P2 - Legume certificate în agricultura ecologică = 431 €/

ha; 
P3 - Livezi certificate în agricultura ecologică = 442 €/ha; 
P4 - Vii certificate în agricultura ecologică = 479 €/ha; 
P5 - Plante medicinale şi aromatice certificate în agricul-

tura ecologică = 350 €/ha; P6 - Pajişti permanente 
sub-pachetul 6.1 = 129 €/ha; 
sub-pachetul 6.2 = 73 €/ha 
Măsura 13- Plăți pentru zone care se confruntă cu con-

strângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice PNDR 
2014-2020 

M13.1 - plată compensatorie în zona montană = 97 €/ha; 
M13.2 - plată compensatorie pentru alte zone care se 

confruntă cu constrângeri naturale semnificative = 62 €/ha; 
M13.3 - plată compensatorie pentru alte zone afectate 

de constrângeri specific = 75 €/ha. 
Pentru plata in avans, s-a calculat si platit fermierilor, un 

procent de 70% pentru platile directe si 85% pentru platile 
aferente Masurilor de dezvoltare rurala, la un nivel al cursului 
valutar de: 

Curs valutar pentru FEGA: 4,6638 lei/euro valoare stabili-
tă de Banca Centrală Europeană la data de 28.09.2018, publi-
cată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Seria C nr. 351/04 
din 01.10.2018. 

Curs valutar pentru FEADR: 4,6585 lei/euro valoare sta-
bilită de Banca Centrală Europeană la data de 29.12.2017, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C. nr. 
448/01 din 30.12.2017. 

Din cele 18.204 cereri unice de plata, depuse si inregis-
trate in sistemul informatic de administrare si control (IACS), 
aferente Campaniei 2018, in Judetul Gorj, au fost autorizati 
si platiti un numar de 15.248 fermieri, pentru care a fost de-
contata suma de aproximativ 3,5 milioane euro, ceea ce re-
prezinta 83,76% din total fermieri. 

Categoriile de fermieri neautorizati la plata, sunt cei din 
esantionul de control prin teledetectie, fermierii cu sprijin 
cuplat in sector zootehnic la specia bovine, care au data de 
retentie, 15 noiembrie 2018, fermierii cu debite nerecupera-
te si sanctiuni multianuale, fermieri cu transfer de exploata-
tie, fermieri fara forma coerenta sau cu dosare invalidate si 
anulate, in numar de 939 fermieri. 

Nu au facut obiectul si nu au fost autorizati la plata in 
avans, cei 2.017 fermierii care au accesat alte scheme de plati 
in afara celor cuprinse in hotararea de govern si anume; aju-
toare nationale tranzitorii, sprijinul cuplat in sector vegetal 
(SCV -1-8) si in sector animalier (SCZ-TC si SCZ – VL), care vor 
fi autorizati pentru platile finale sau regulare cu plafoane 
alocate, prevazute in bugetul anului 2019. 

Perioada legala de autorizare la plata, in avans, este cu-
prinsa intre 16 octombrie – 30 noiembrie 2018, iar in peri-
oada 01 decembrie 2018 – 31 martie 2019, vom autoriza 
si efectua platile finale, pentru toate schemele accesate de 
catre fermieri, in Campania 2018. Controlul prin teledetectie 
al fermieri.

FINALIZAREA ACȚIUNILOR DE PLATĂ ÎN AVANS A FERMIERILOR...
 ' Urmare din pag I
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Consiliul local al comunei Băleşti, întrunit în 
şedinţă ordinară publică la data de 18.12.2018, 
a aprobat  Programul de activitate pe trimestrul 
I/2019. Acest program este structurat pe două ca-
pitole :

cap.  I – Obiective şi sarcini de realizat pe princi-
palele domenii de activitate; 

cap. II – Graficul de şedinţe.
S-a stabilit ca şedinţele de lucru ordinare ale 

Consiliului local Băleşti, pe tot parcursul trimestru-
lui I/2019, să aibă loc la orele 16,00, în ultima zi de 
vineri a lunii, fiind precedate de cele două şedinţe 
ale comisiilor de specialitate. În continuare, vă re-
dăm Programul de activitate al Consiliului Local 
Băleşti pe trimestrul I/2019, în forma în care a fost 
aprobat: 

OBIECTIVE ŞI SARCINI DE REALIZAT

În domeniul social – economic  
Urmărirea permanentă a menţine-

rii în stare bună de circulaţie a drumu-
rilor pe raza teritorial-administrativă a 
comunei Balesti;

Urmărirea finalizarii lucrărilor la 
inves tiţiile: canalizarea satelor Cea-
uru, Cornesti, Gavanesti, Stolojani, 
Talpasesti în vederea înca drării în 
graficele şi termenele prevăzute prin 
documentaţia de execuţie, respectiv 
urmarirea mentinerii in buna stare de 
functiune a lucrarilor de canalizare fi-
nalizate din satele Balesti si Tamasesti, 
a lucrarilor finalizate de asfaltare drum 
comunal Gavanesti si asfaltare, canali-
zare, alimentare cu apa sat Voinigesti, 
respectiv a investitiilor in sistemul de alimentare cu 
apă satele Corneşti, Găvăneşti, Stolojani, Tălpăşeşti 
şi Rasova;

Urmarire  reabilitare si modernizare Camine cul-
turale Rasova si Stolojani, gradinita Ceauru;

Urmarire realizare defrisare arboret DN Crihala-
Tamasesti-Talpasesti-Stolojani ;

Urmărirea permanentă a respectării prevederi-
lor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea şi execu-
tarea lucrărilor de construţii şi unele măsuri pentru 
realizarea locuinţelor modificată şi completată prin 
Legea nr. 453/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare, a P.U.G. şi a Regulamentului local de ur-
banism aferent al căror termen al căror termen de 
valabilitate a fost prelungit pentru o perioadă de 2 
ani;

Eliberarea, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, a certificatelor de urbanism şi a autoriza-
ţiilor pentru racordarea gospodăriilor populaţiei la 
instalaţia de aducţiune a gazelor naturale şi la siste-
mul centralizat de alimentare cu apă;

Întocmirea de către Compartimentul cadastru, 
urbanism, administrarea domeniului public şi pri-

vat de interes local a registrului zonelor şi spaţiilor 
verzi din raza teritorial-administrativă a comunei 
Băleşti şi completarea acestuia cu situaţia existentă;

Continuarea analizării în Comisia locală de fond 
funciar a cererilor pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor 
cu vegetaţie forestieră în baza legislaţiiei în vigoare;

Continuarea completării registrelor agricole, cu 
datele reieşite din recensământul general agricol şi 
ţinerea la zi a mutaţiilor pentru efectivele de ani-
male, înregistrarea terenurilor agricole şi a celor cu 
vegetaţie forestieră, precum şi a suprafeţelor de 
pomi şi vie, în vederea înscrierii acestora în registrul 
matricol, continuarea încheierii partidelor pe fie-
care deţinător de teren agricol şi întocmirea docu-
mentaţiilor în vederea emiterii titlurilor de proprie-
tate cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi 

a Ordinului Prefectului;
Urmarire punere in functiune statie de epurare 

Ceauru;
Urmarirea implementarii urmatoarelor proiecte: 

Centru social de zi, sat Cornesti, Gradinita Cornesti, 
Balesti si Ceauru, Baza sportiva Talpasesti, After-
school; Puţ alimentare cu apa sat Talpasesti; 

În domeniul activităţii cultural – educative
Organizarea de activităţi culturale în cadrul Că-

minului cultural Băleşti şi a filialelor Rasova şi Sto-
lojani, urmate de recenzii de cărţi, discotecă şi hore 
populare;

Respectarea programului de lucru la Biblioteca 
comunală şi atragerea unui număr cât mai mare de 
cititori din rândul elevilor, tineretului şi persoanelor 
vârstnice.

În domeniul muncii organizatorice
Pregătirea şi organizarea şedinţelor Consiliului 

Local cu respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu 
completările şi modificările ulterioare şi a Regula-

mentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Local;

Ţinerea şedinţelor comisiilor de specia litate, îna-
intea şedinţelor Consiliului Local, pentru întocmi-
rea rapoartelor de avizare a proiectelor de hotărâri 
ce urmează a fi supuse, analizei, dezbaterii şi adop-
tării;

Întâlnirea consilierilor, conform repar tizării, cu 
cetăţenii comunei pe sate şi informarea trimestrială 
a Consiliului Local cu problemele ridicate şi urmea-
ză a fi soluţionate cu sprijinul executivului.

II. GRAFICUL DE ŞEDINŢE

22 ianuarie 2019
Proiect de hotarare privind aprobarea Listei no-

ilor investitii ce urmeaza a fi realizate in anul 2019;
Informare: executarea hotărârilor 

adop tate de Consiliul Local Bălești pe 
trimestrul IV/2018;

Informare : activitatea desfașurată 
pe linie de stare civilă în semestrul 
II/2018;

Informare: rezolvarea petițiilor și a 
problemelor ridicate de cetățenii co-
munei prin petiții și cu prilejul acordă-
rii audiențelor;

Informare: activitatea desfașurată 
de Serviciul Agricultură;

Informare: activitatea desfășurată 
de Com partimentul Urbanism, Ame-
najarea Terito riului;

Raport: situația inventarierii bunu-
rilor aparținând comunei Bălești;

Raport de activitate : liberul acces 
al cetățenilor la informațiile de interes 

public în anul 2018;

februarie 2019
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului 

de perfecționare anuală a funcționarilor publici din 
aparatul de specialitate al Primarului comunei;

Informare : activitatea desfășurată pe linie de 
asistență socială în semestrul II/2018.

Proiect de hotărâre privind aprobarea înche-
ierii contului de execuție a bugetului la data de 
31.12.2018;

 
martie 2019
Informare :  situația proceselor aflate pe rolul in-

stantelor judecătorești în care sunt parte Consiliul 
Local, Primăăria comunei, primarul comunei și Co-
misia locală de fond funciar în anul 2018;

Alegerea preşedintelui de şedinţă pe trimestrul 
II/2019;

Stabilirea principalelor probleme pentru Progra-
mul de activitate al Consiliului Local pe trimestrul 
I/2019.

Secretarul comunei Bălești,
jr. Constantin-Cristi Baldovin

PROGRAM  DE  ACTIVITATE
al Consiliului Local Băleşti, judeţul Gorj, pe trimestrul I/2019
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ATENȚIE LA HIV ȘI SIDA!
Ce este HIV?
HIV este un virus care cu timpul provoacă SIDA
* Human - HIV afectează doar oamenii.
* Imunodeficiența - HIV atacă sistemul de apărare 

(imun) al organismului și îl face sensibil la boli și infecții.
* Virus - un corp străin organismului care parazi-

tează celulele sistemului imunitar.
Ce este SIDA?
SIDA este manifestarea finală a infecției cu HIV.
* Sindrom - un set de simptome (infecții sau boli) 

caracteristice pentru un anumit virus. Pentru HIV 
sunt specifice aproximativ 27 de simptome.

* Imuno - se referă la modul natural al organis-
mului de a se apăra de boli și infecții.

* Deficitar - sistemul imun are capacitatea scăzu-
tă.

* Achiziționat - căpătat de la altă persoană.

Purtatorii de virus HIV
Dacă o persoană este infectată cu virusul HIV, 

aceasta încă nu înseamnă că el este bolnavă de SIDA. 
Ea este pur și simplu purtătoare de virus HIV. Uneori 
pot trece ani până când la o persoană purtătoare de HIV 
să apară simptomele SIDA. Dar această persoană poate 
infecta alți oameni.

Cum mă pot proteja de HIV?
Deoarece încă nu există un medicament care ar uci-

de HIV și ar trata SIDA, cea mai eficientă metodă este 
prevenirea HIV/SIDA, adică cunoașterea riscurilor și evi-
tarea sau reducerea lor.

Infectarea cu HIV pe cale sexuală poate fi prevenită 
prin:

* abstinența - a nu avea sau a amâna relațiile sexuale;
* practicarea sexului sigur - orice activitate sexuală 

care nu implică contact cu secrețiile genitale ale parte-
nerului;

* fidelitate - metoda funcționează numai atunci când 
niciun partener nu are relații sexuale în afara cuplului;

* folosirea corectă a prezervativului în timpul fiecărui 

act sexual.

HIV poate fi transmis:

Pe cale sexuală:

* Un bărbat are virusul HIV în sânge și în spermă.
* O femeie infectata are virusul HIV în eliminările va-

ginale și în sânge (inclusiv în cel menstrual).
* Riscul infectării cu HIV crește dacă aveți mai mulți 

parteneri sexuali sau contacte sexuale ocazionale fără 
prezervativ.

Prin sânge:
* În cazul utilizării acelor de seringă de care s-a fo-

losit o persoană infectată cu HIV 40 mln de persoane 
infectate cu HIV/SIDA.

* În cazul transfuziei de sânge de la o persoană in-
fectată cu HIV.

* Prin instrumente medicale și seringi nesterilizate. 
Cel mai mare pericol de a contacta SIDA îi amenință pe 
cei care se droghează intravenous.

În timpul sarcinii de la mamă la făt:
* O femeie infectată cu HIV poate, în timpul sarcinii 

sau nașterii, să transmită acest virus copilului ei. Conta-
minarea pruncului se poate produce și în urma alăptării.

Unii oameni iți fac griji să nu fie infectați cu HIV în 
urma contactelor zilnice obișnuite, adică pe cale 
nesexuală. În aceste cazuri nu există pericolul in-
fectării deoarece:

HIV nu se transmite:
* prin veselă, în localuri de alimentație publi-

că;
* îmbrățișând, sărutând pe cineva;
* folosind toaleta publică, dușul, baia, proso-

pul, așternutul de pat;
* de la mânerul ușilor și de la telefonul pu-

blic;
* în transportul public;
* prin tuse sau strănut;
* prin înțepături de țânțar și insecte;
* de la animale domestice;
* la plajă, în piscină.

Riscul infectarii cu HIV prin sânge este exclus 
dacă:

* nu folosești droguri intravenos;
* nu-ți injectezi droguri cu o seringa pe care a utili-

zat-o altcineva;
* nu accepți să ți se facă intervenții medicale cu in-

strumente nesterilizate.
Există posibilitatea ca o femeie infectată cu HIV să-și 

molipsească copilul în timpul șarcinii, nașterii și alăptă-
rii. De aceea mamelor infectate cu HIV li se recomandă 
să nască prin cezariană și să nu alăpteze copilul la sân.

Asistent medical comunitar, Ionelia Enea
Asistent medical comunitar, Carmen Monica Homescu

Asistent medical comunitar, Daniela Aninoiu
Asistent medical comunitar, Ionela Ecaterina Giorgi

Mediator sanitar, Angela Mirela Cidoiu

PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI PE ANUL 2019

În ședința ordinară publică din data de 
18.12.2018, Consiliul Local Bălești a adoptat Hotă-
rârea nr.145 prin care a aprobat Planul de acțiuni 
și lucrări de interes local pe anul 2019, pentru re-
partizarea orelor de muncă, prestate lunar de către 
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare 
de ajutor social, care în funcție de solicitări, poate 
fi reactualizat permanent, pe parcursul anului 2019 
prin hotarare a Consiliului Local Bălești.

Compartimentul Asistență Socială din aparatul 
de specialitate al Primarului comunei Bălești are 
obligația de a transmite Agenției Județene pentru 
Plăți și Inspecție Socială Gorj, Planul de acțiuni și lu-
crări de interes local pe anul 2019.

În continuare, vă prezentăm Planul de acțiuni 
de interes local pe anul 2019, în forma în care a fost 
aprobat:

Nr.
Crt.

Descrierea  
activității

Locul de  
desfășurare Cine răspunde

1. Executarea lucrărilor de curățenie și 
întreținere a stadionului, menținerea 
permanentă în stare de funcționare, 
prin cosirea ierbii, marcarea terenului, 
vopsirea barelor porților și înlocuirea 
plaselor de la porți, dacă este cazul.

Stadionul comunal 
din satul Ceauru

Managerul Căminului 
Cultural

2. Executarea lucrărilor de curățenie 
și ecologizare a tuturor cursurilor de 
apă ce traversează comuna și des
ființarea depozitelor de gunoaie ne
conforme.

Pârâul Iaz,
Pârâul Rasova,
Pârâul Imuroasa,
Pârâul Valea Muierii,
Canalul Jariștea, 
Râul Jaleș

Șeful Serviciului Situații de 
Urgență,
Inspectorii cu probleme de ur
banism și protecția mediului

3. Executarea lucrărilor de curățenie 
pe drumurile secundare din comună, 
ecologizarea și defrișarea lăstărișului 
de pe marginea acestora.

Toate drumurile de 
acces spre pădure și 
luncă

Șeful Serviciului Situații de 
Urgență,
Inspectorii cu probleme de ur
banism și protecția mediului

4. Nivelarea manuală a terenurilor și 
platformelor cu denivelari în teren.

Islazul comunal
Stadionul comunal

Șeful Serviciului Situații de 
Urgență,
Inspectorii cu probleme de ur
banism și protecția mediului

5. Curățirea manuală a acostamentelor 
drumurilor de noroi și zăpadă.

Drumurile comunale Șeful Serviciului Situații de 
Urgență,

6. Participarea la acțiunile de des ză
pe zire a drumurilor și combaterea 
lunecușului și poleiului în perioada de 
iarnă.

Drumurile comunale 
și aleile de intrare 
la unitățile de învă
țământ

Administratorul S.C. UTIL 
LOCAL S.R.L.

7. Strângerea deșeurilor de pe margin
ea drumurilor și cursurilor apelor.

Drumurile comunale
Apele curgătoare

Administratorul S.C. UTIL 
LOCAL S.R.L.

8. Efectuarea lucrărilor de întreținere 
și păstrare a curățeniei în parcul din 
zona centrală a comunei Bălești.

Parcul central Administratorul S.C. UTIL 
LOCAL S.R.L.;

Guardul primăriei
9. Efectuarea și a altor lucrări de interes 

general atunci când acestea sunt 
necesare pe parcursul anului

Locurile de joacă din 
comună
În locurile unde este 
nevoie

Șeful Serviciului Situații de 
Urgență.
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Misiunea
Casa de tip familial pentru copilul separat 

temporar sau definitiv de părinții săi ”Petrești” este 
un serviciu rezidențial ce asigură accesul copiilor/
tinerilor separați, temporar sau definitiv, de părinții 
lor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, 
educație non/formală în vederea asimilării cunoș-
tințelor și a deprinderilor necesare integrării 
sociale, sprijin emoțional, consiliere, asistență 
medicală și pregătire în vederea reintegrării/
integrării familiale și socio-profesionale.

Servicii oferite
Copiilor/tinerilor li se asigură un climat 

favorabil dezvoltării personalității într-un me-
diu cât mai apropiat de cel familial. Copiilor/
tinerilor protejați în casă li se oferă sprijin per-
sonalizat; sunt încurajați să mențină legătura 
cu părinții, familia și alte persoane importante 
pentru ei, daxcă acest lucru un contravine in-
teresului lor superior.

Părinții, familia lărgită și alte persoane 
importante pentru copil/tânăr sunt implicate 
pe cât posibil în viața acestuia pe perioada șe-
derii sale în cadrul casei, astfel încât reintegra-
re asa familială să se pregătească și să se reali-
zeze în cele mai bune condiții și în cel mai scurt timp 
de la admitere.

Asigură pregătirea corespunzătoare ieșirii co-
pilului/tânărului din cauză prin dezvoltarea deprin-
derilor de viață independentă, pentru integrarea/
reintegrarea familială și/sau socio-profesională, în 
conformitate cu legislația în vigoare și cu standarde-
le minime obligatorii.

Beneficiarii Casei
	Copii separați temporar sau definitiv de 

părinții lor, ca urmare a stabilirii în condițiile legii, a 
măsurii plasamentului în acest tip de serviciu.

	Copii pentru care a fost dispus în condițiile 

legii, plasamentul în regim de urgență.
	Tinerii carea u împlinit vârsta de 18 ani și 

care beneficiază, în condițiile legii, de protecția spe-
cială.

Descrierea Casei
Serviciul social – Casa de tip familial pentru 

copilul separat temporar sau 
definitiv de părinții săi ”Petrești” din ca-

drul C.S.C.C.D. Tg-Jiu este înființat prin Hotărârea 
Consiliului Județean și administrat de furnizorul 
D.G.A.S.P.C. Gorj, având sediul în orașul Tg-Jiu, Aleea 
Petrești, nr.15, județul Gorj, cu o capacítate de 12 lo-
curi.

Casa este amenajată și dotată conform stan-
dardelor de calitate pentru serviciile rezidențiale și 
include:

• 4 dormitoare care sunt ocúpate de către 2, 3 
sau 4 beneficiari;

• Spații igienico-sanitare;
• Spații comune: spațiu pentru activități de 

socializare/recreere/culturale; spațiu pentru primi-
rea vizitatorilor, spațiu destinat actrivităților medica-
le izolator, bucătărie, diving.

• Spații în aer liber – curtea interioară a casei.
Copii/tinerii sunt implicați activ în viața coti-

diană a casei în vederea 
dezvoltării deprinderilor de viață indepen-
dentă (autonomie personală; alegerea meniu-
lui; prepararea hranei; servirea mesei; deprin-
deri sociale; deprinderi de studio și muncă; 
gestionarea banilor, etc.).

Personalul este corepunzător numeric 
și sub raportul calificării cerințelor beneficia-
rilor și include: 

- Personal de specialitate: 5 – educa-
tori; 1 – psiholog; 1 – asistent social; 2 

- asistenți medicali și 3 infirmieri.
Principii cares tau la baza activității:
	 Respectarea și promovarea cu prio-

ritate a interesului copilului;
	 Asigurarea confiden țiali tății și eticii 

profesionale;
	 Asigurarea protecției împotriva 

abuzului și exploatării copilului;
	 Asigurarea unei inter venții profe-

sionale prin echipe multi disciplinare;
	 Deschidere către comunitate;
	 Asigurarea, în mod adec vat, a unor 

modele de rol și statut social, prin încadrarea unui 
personal mixt și deschiderea casei către comunitate;

	Respectarea demnității copilului;
	Asigurarea unei bune îngrijiri individualiza-

te a copilului.
Valori promovate:
- Egalitatea de șanse;
- Autonomie;
- Etica solidarității;
- Dezvoltarea personală;
- Demnitatea fiecărei persoane.

Insp. Cristina-Elena Saragea

CASA DE TIP FAMILIAL PENTRU COPILUL SEPARAT 
TEMPORAR SAU DEFINITIV DE PĂRINȚII SĂI ”PETREȘTI”

Aho, aho de anul nou
Vă aducem drept cadou
Plugușor aniversar
Chiar în anul centenar.
O sută de ani de luptă
Eroică, neîntreruptă
Căci trecurăm triumfal
Prin războiul mondial
Iar în ”epoca de aur”
Patria ne-a fost tezaur
Ce făcurăm însă acum?!
Ne rătăcirăm pe drum.
Economia de piață
E-un fel de hoție pe față
Mama țară o furăm
Ne distrugem, ne predăm
E aproape de ocară
De zici ”dragoste de țară”.
Și în loc să fim uniți
Mulțumiți și fericiți
Ne atacăm pe la spate
Și le bîjbâim pe toate
Este multă răutate
Și iresponsabilitate.
Conducătorii de azi

Ne aduc numai necaz
De popor îi doare-n cot
Și pun piedică la tot.
Diagnosticul se știe
Este Klaustrofobie
Ca un fel de miopie.
N-aleg binele de rău
Și-au uitat de Dumnezeu.
Așteptăm și în zadar
Omul providențial
Să ne conducă normal
Să arate că îi pasă
S-aducă fiii acasă
Să nu vândă bogăția
Să ne crească măreția
Ne e sete și ne e dor
De un brav conducător.
De aceea strig și spun
Să fi, române, mai bun
”Pofta ce-am poftit-o eu”
Să-l iubim pe Dumnezeu

Dar în ceas de sărbătoare
Noi susținem sus și tare
Că speranță mai există

Societatea umanistă
Și atunci patria rezistă.
Căci poporul intră-n rol
Și exercită control
S-au unit și nu degeaba
Precum s-a-ntâmplat la Alba
O spunem să se audă

E o Românie profundă
Nicicum nu ne mulțumim
Că vom fi, că nu pierim
Vrem mai mult, vrem să-nflorim
Chiar din anul care vine
Când va fi cu mult mai bine.

Ion Mălăescu

PLUGUȘOR COLINDAT (pentru țară)
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Moş Crăciun este cel mai iubit personaj din perioada sărbători-
lor de iarnă. Însă, sunt puţini cei care îi ştiu povestea. Iniţial, Crăciun 
a fost un om rău, dar printr-o minune înfăptuită de Maica Domnu-
lui, s-a transformat într-un persoană bună.

Există multe legende despre Moş Crăciun, însă una dintre cele 
mai cunoscute este următoarea: Fecioara Maria era pe cale să-l nas-
că pe Iisus, astfel că i-a cerut lui Moş Ajun să o adăpostească. Acesta 
din urmă, însă, pe motiv că este sărac, a refuzat-o şi a îndrumat-o să 
meargă la Moş Crăciun, fratele său mai bogat.

Fecioara Maria a mers acasă la Moş Crăciun, unde soţia lui a 
primit-o. A trimis-o, însă, să nască în grajdul animalelor, deoare-
ce soţul ei era un om rău. Doamna Crăciun ar fi ajutat-o pe Maica 
Domnului să nască, însă când a aflat, Moş Crăciun s-ar fi înfuriat şi 
i-ar fi tăiat mâinile soţiei sale.

Fecioara Maria ar fi vindecat-o ca prin minune pe soţia lui Moş 
Crăciun, lipindu-i mâinie la loc. Când a văzut asta, Crăciun ar fi de-
venit „primul creştin”, cerându-i iertare lui Dumnezeu pentru toate 
păcatele sale.

A doua zi, Moşul şi-ar fi împărţit averea copiilor sărmani, iar 
de atunci, în fiecare an, în Ajunul Naşterii Domnului, Moş Crăciun 
merge cu sania trasă de reni la copiii cuminţi şi ascultători pentru 
a le duce daruri.

Exista, însă, şi legenda moşului sărman. Se spune că Moș 
Crăciun era un bătrân care făcea jucării. Îi plăcea atât de mult 
acest lucru, încât le făcea pe tot parcursul anului, iar în ziua de 
Crăciun, el le vindea la târg.

Într-o zi, însă, pe drumul de întoarcere spre casă, bătrânul a 
văzut la fereastră trei copii care nu primiseră nimic în acea zi. Bă-
trânul a văzut că sunt trişti şi a vrut să le ofere ceva; nu mai avea 
nicio jucărie la el, pentru că era prima dată când le vânduse pe 
toate. Şi-a dorit atât de mult să le dea o jucărie şi, printr-o minu-
ne, pe fundul sacului a apărut una. În faţa lui a apărut o căprioară 
rănită. Bătrânul a bandajat-o, iar aceasta, în semn de mulţumire, 
a făcut să apară renii şi sania.Straiele vechi şi zdrenţuite ale bă-
trânului s-au schimbat în unele frumoase şi roşii. Aşa a apărut 
Moş Crăciun.

O altă legendă vorbeşte despre un păstor bătrân și câinele 
său credincios. La lăsarea serii, bătrânul şi-a dorit să-și găsească 
un loc în care să poată să stea peste noapte. În acel moment câi-
nele a început să-i vorbească. I-ar fi spus că vede o stea extrem 
de frumoasă pe cer.

Bătrânul a decis să urmeze lumina stelei. La un moment dat, 
într-un pustiu, el şi câinele au găsit un grajd în care se afla o femeie 
și Pruncul Ei. Vitele din grajd încercau   să-l încălzească pe cel mic.

Pastorul a învelit femeia și copilul cu blana de oaie pe care o 
avea pe el. Pentru a nu-i fi frig peste noapte, bătrânul s-a așezat 
între oi, să se încălzească. Dimineață, el s-a trezit înconjurat de o 
lumină albă și strălucitoare şi a ajuns în fața lui Dumnezeu. Pentru 
că i-a oferit Maicii și Pruncului haina lui, Dumnezeu l-a răsplătit și 
l-a pus să fie cel care aduce bucurii în fiecare an. Aşa a apărut Moș 
Crăciun. Ca în fiecare an, luna decembrie este luna cadourilor 
iar primarul și Consiliul Local Băleşti au luat şi de această dată 
măsurile necesare în vederea asigurării din bugetul local al co-
munei Băleşti a sumelor necesare pentru acordarea de cadouri 
(pachete) în beneficiul elevilor din învăţământul preuniversitar 
de la nivelul comunei Băleşti, persoanelor prevăzute de Legea 
nr.416/2001, persoanelor cu handicap și colindătorilor cu prilejul 
sărbătorii Crăciunului şi a Anului Nou.

La iniţierea proiectului de hotărâre s-a avut în vedere faptul 
că în fiecare an Consiliul Local al comunei Băleşti a organizat în 
luna decembrie evenimente cu ocazia sărbătorilor de iarnă (Cră-
ciun şi Anul Nou), care au constat în acordarea de pachete elevilor 

din învăţământul preuniversitar, persoanelor prevăzute de Legea 
nr.416/2001, persoanelor cu handicap și colindătorilor, ceea ce s-a 
întâmplat şi în acest an, valoarea unui pachet fiind de 25 lei, iar 
numărul acestora  s-a ridicat la 1.180, cu o valoare totală de 29.500 
lei. De  justificarea şi decontarea cheltuielilor ce s-au făcut cu acest 
prilej se va 

ocupa  Compartimentul Licitaţii şi Achiziţii Publice din apa-
ratul de specialitate al Primarului comunei Bălești, pe baza docu-
mentelor justificative potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Elevii de la şcolile din comună au răsplătit bunătatea mo-
şului şi au venit la sediul Primăriei comunei Băleşti să colinde în 
săptămâna premergătoare Nașterii Domnului.  Însoțiți de către o 
parte dintre dascălii lor, elevii au interpretat colinde tradiționale 
românești.

Pentru noi toți, iarna nu este numai anotimpul zăpezii și al fri-

gului, ci și acela al bucuriilor prilejuite de atâtea datini și obiceiuri 
legate de sărbătorirea Nașterii Domnului.

Să ne lăsăm cuprinși de atmosfera frumoasă a sărbătorilor 
alături de toţi cei dragi!

B I B L I O T E C A R, Ana-Corina Popescu

MOȘ CRĂCIUN LA BĂLEȘTI

Pornim colindatul iar
Chiar în anul centenar
Colindele strămoșești
La Primăria Bălești
Primarului Mădălin
Gospodar și bun creștin
Îi urăm succes deplin.
Chibzuind cu-nțelepciune
El face doar lucruri bune
Și acum și-n viitor
Spre binele tuturor.
Ne-a surprins mereu plăcut
Și-a făcut ce-i de făcut
Că aici la primărie
Știe ce face, face ce știe
El a inaugurat recent
Târg de toamnă, monument
Grădiniță, After school
Și parcă tot nu-i destul
Că am învățat și știm
Să ne autodepășim.
Niciodată n-am visat
Ce-avem noi acum în sat
Ce succese-ar fi la anul
Știe domnul Ungureanu.
La mulți ani cu sănătate
Să le-mplinească pe toate
Și aș îndrăzni să spun
La anul va fi mai bun.

Ajungem cam cu sfială
La consilieri în sală
Atmosfera e aprinsă
Dezbaterea e încinsă
Ei discută, cumpănesc
În spirit cetățenesc
Conversând  direct, pe față
Despre standardul de viață.
Sunt discuții productive
Fără ceartă și invective
Și deasupra peste toate
E responsabilitate.
Se-nțelege de la sine
Că se poate și mai bine.
Drept răsplată tuturor
Iubirea băleștenilor.

Merită un ”La mulți ani”
Cei ce se-ocupă de bani
Că avem un domn contabil
Parcimonios, amabil.
Și cinci fete de-ajutor
Ce lucrează cu mult spor
Sunt acum ca și la anul
Mult mai valoroși ca banul.

Colindeții dau ocol
Pe la sectorul agricol
Titluri de proprietate
Acte scrise, eliberate

Un birou aglomerat
Multe de clarificat.
E o muncă permanentă
Și o șefă competentă
Sunteți foarte importanți
Vă urăm să rezistați
Că-i o mare aventură
Să te-ocupi de agricultură.

Am ajuns fără obstrucții 
La inspectoru-n construcții
Mare om și mare domn
N-are liniște și somn
Te ascultă, îți dă sfatul
Și-apoi întocmește actul.
Mereu cu zâmbetul pe față
Doamne dă-i ce vrea în viață!

Colindând în sus și-n jos
Deschidem birou frumos
Un jurist și două fete
Se-ocupă pe-ndelete
De oamenii cu nevoi
Ce mai sunt și pe la noi.
Jurist cultivat, cu har
Se ocupă și de ziar
Niciodată nu e trist
E un perfecționist.
Să o țină tot așa
Acum și de-a pururea.

Acum colindașii vin
La domnu Cristi Baldovin
Secretar fără secrete
Ce știe legi și decrete
Notează, sintetizează
Pe cetățeni informează
Le clarifică pe toate
Fără dânsul nu se poate.
Îți urăm succes deplin
Domnule Cristi Baldovin.

Băleșteni, creștini convinși
Ce nicicând n-ați fost învinși
Să ne înzecim elanul
Așa cumva ca la anul
Să muncim cu spor mai mare
Pentru o viață înfloritoare
Că nu-s șosele și case
Mai curate, mai frumoase
Ca în comuna cu zece sate
Renumite-n bunătate
Hai să strigăm împreună
”Soro lume, fii mai bună!”
Doamne cât aș vrea să știu
Că nu-i strigăt în pustiu.

Omule, oriunde ești
În Bălești sau Tălpășești
Să ai multă sănătate

Și să le-mplinești pe toate!
Soare ce călătorești
Și-ncălzești și strălucești
Oprește-te la Bălești
Împrumută-ne lumina
Și topește toată vina
Lumina care învinge
Răul ce-l purtăm în sânge
Întuneric să dispară
Și răutatea să moară.
Mai ajută, tu, și luna
Ce veghează-ntotdeauna
Nopțile întunecoase
Să le facă luminoase.
Luminează mintea, gândul
Să ne cumpănim cuvântul
Și să protejăm pământul
Și cuvântul dar și fapta
Cu-ai noștrii îngeri de-a dreapta.
Pământul ne rabdă, ne ține
Și-atunci când un facem bine
Nu le știm noi chiar pe toate
Dar știm că-i măsură-n toate
Ne cer zeii din Olimp
Ca să ne trezim la timp.
Așadar, ne-am luminat
Binele a triumfat.
Vă iubesc și-aștept firescul
Iscălesc

                      Ion Mălăescu

PLUGUȘOR COLINDAT (pentru Comuna Bălești)

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă doresc să exprim mulțumiri și recunoștință deplină domnului primar Ungureanu Mădălin-Ion, domnilor consilieri, domnului inspector Apostol Ion, domnului 
jurist Ijac Gheorghe, domnului director Șomîcu Cornel, domnului inginer Bălan Dumitrașcu, domnului patron Vîrțanu Ion și tuturor celor care s-au ridicat la înălțimea înțelegerii unui demers artistic 
important și au contribuit într-un fel sau altul la realizarea monumentului ”Strigătul” care va rămâne peste veacuri simbol al rosturilor și destinilor, simbol al bunătății locuitorilor acestor meleaguri 
și care va avea o înrâurire mare și binefăcătoare asupra oamenilor.


